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ØGET LEDIGHED PGA COVID-19
At styrke flygtninges adgang til beskæftigelse er nu, mere end nogensinde en vigtig opgave. De sidste
5 måneder har vi set en stigning i ledigheden overalt i Europa særligt blandt nytilkomne og flygtninge.
De tilgængelige værktøjer og metoder i vores TOOLKIT på vores hjemmeside www.brefe.eu kan
skabe rammer for aktiviteter, der er endnu mere relevante, når arbejdsløsheden fortsætter med at
stige. Flygtninge og fagfolk kan bruge denne tid til at identificere nøglekompetencer, arbejde med
sprogfærdigheder og indsnævre, hvilke ambitioner, flygtningene har. Dette er alle aktiviteter, der vil
hjælpe med at øge flygtningenes adgang til beskæftigelse, når ledigheden holder op med at stige.

TRANSNATIONALE MØDER

BREFE - partnerskabet er et EU-initiativ, og fordi partnerne ikke har været i stand til at besøge
hinanden på grund af COVID-19-situationen, har vi fundet nye måder at kommunikere på for at holde
projektet kørende. Vi har gennem hele foråret haft to transnationale møder med alle tilstedeværende
partnere online. For at sikre, at alle de værktøjer, vi leverer, er både innovative og har international
relevans, er denne internationale kommunikation meget vigtig, og den nuværende situation har
tvunget os til at være kreative og til at genoverveje vores tværnationale måder at kommunikere på.

Update from partners
Greta du Velay (FR)
Efter stop af ansigt til ansigt-aktiviteter, der blev besluttet den 17. marts, er støtten til nyankomne
fortsat på afstand i to uger på fuld tid. Efter gensidig aftale er det derefter blevet reduceret og erstattet
af ugentlige Skype-møder. Ud over BEFE-webstedet er der gjort en mere uformel blog tilgængelig
for migranterne for at få adgang til og dele ressourcer. I juni har en vis ansigt til ansigt-støtte fundet
sted igen i lokaler, der er reorganiserede efter de statslige instruktioner. Ugerne, der er gået tabt på
grund af nedlukningen, er blevet omlagt og især arbejdstiderne i virksomheder, der ikke kunne
afholdes.

Ceipiemonte (IT)

Inden pandemien arbejdede vi sammen med omkring 20 italienske virksomheder og formidlende
organisationer for at indsamle behov og praksis for inddragelse af migranter. Dette samarbejde fik
os til at udvikle værktøjer og metoder til at forbedre processen med udvælgelse, ombordstigning,
styring og valorisering af nye ikke-EU-migranter med dårlig italiensk viden. Vores materiale er blevet
beriget med andre output udviklet af vores partnere, og det er nu tilgængeligt på BREFE-webstedet
for alle økonomiske organer. Vi vil nu dele og teste det med andre virksomheder for at forbedre det
- handlinger, som vi måtte suspendere under COVID-19-nødsituationen.

Association New Dane (DK)
I Danmark er de brancher, som vi har arbejdet med, blevet særligt hårdt ramt af COVID-19 - især
turist- og hotelbranchen. Vores største piloting partner har f.eks. måttet fyre det meste af deres
personale, og de er blevet tvunget til at stoppe alle pilotaktiviteter. Dette har tvunget os til at være
kreative i vores måde at arbejde på og finde nye pilotpartnere, der hjælper os med at nå målene for
projektet. Vi har erfaret, at hovedmålene for dette projekt bliver mere og mere meningsfulde i den
nuværende situation. Vi ser derfor frem til at genoptage vores aktiviteter om efteråret.

Solidaridad Sin Fronteras (ES)
I Spanien stoppede alle ansigt til ansigt-aktiviteter under COVID-19-nødsituationen. SSFs fagfolk
fortsatte med at give vejledning og rådgivning til deres modtagere, for det meste mennesker med
indvandrerbaggrund, enten online eller telefonisk. Derudover blev en ny tjeneste, der giver gratis
psykologisk og følelsesmæssig støtte til dem, der har brug for det, aktiveret. Med hensyn til SSFs
referencevirksomheder har de været mest berørt af krisen. De fleste af dem måtte stoppe deres
aktivitet i to måneder og med fyringer og omstrukturering af personalet. Siden slutningen af juni har
SSF-beskæftigelsespersonale genoptaget deres ansigt til ansigt-aktiviteter med en begrænsning i
antallet af ledsagere, og kommunikation med virksomheder er genoptaget. BREFE-materialer er
blevet forbedret, og på dette tidspunkt gennemføres de seneste oversættelser. Inden for dette
scenario finder nogle pilotaktiviteter sted i løbet af juli måned.

